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Comuna Racoviþa, reprezentatã la
cel mai nou festival din Þara Oltului

Duminicã, la orele amiezii,
mai bine de o sutã de
autoturisme erau parcate pe
marginile DN 1 ºi pe terenurile apropiate, la intrarea în
satul Bradu dinspre Avrig.
Este evident faptul cã
aglomeraþia de maºini a
însemnat ºi prezenþa unui
numãr considerabil de
persoane, motivul pentru
care s-a adunat aici aºa
mulþime fiind Festivalul „Þara
Oltului în produse ºi tradiþii”,
cel mai nou festival al
regiunii cuprinse între Masivul Fãgãraº ºi malurile
Oltului, al oamenilor ºi comu-

nitãþilor de aici.
Manifestarea, un adevãrat
exerciþiu prin care organizatorii (Primãria ºi Consiliul
Local Avrig în colaborare cu
Asociaþia crescãtorilor de
animale Avrig) au dorit, printre
altele, sã testeze dorinþa
oamenilor frumoºi ºi harnici
din aceastã regiune de a se
aduna laolaltã, de a-ºi
împãrtãºi datinile, tradiþiile,
priceperea ºi rezultatele
muncii, a arãtat tuturor
participanþilor frumuseþea
Þãrii Oltului, a satelor de aici.
Fie cã a fost vorba de
frumoase animale de rasã

rosu galben albastru negru

Nu mulþi s-ar fi gândit sau mãcar ar fi sperat ca ziua de duminicã, 25
octombrie, sã fie atât de frumoasã ºi luminoasã… Nici mãcar organizatorii
celei dintâi ediþii a Festivalului „Þara Oltului în produse ºi tradiþii” nu ºi-au
fãcut iluzii cã vor avea parte de condiþii meteorologice deosebit de
frumoase, astfel încât manifestarea pregãtitã de ei sã se poatã desfãºura
fãrã emoþii. Dumnezeu ºi Mama Naturã au vrut sã ofere un cadou ºi un
binemeritat sprijin atât organizatorilor noului festival de la Bradu, cât ºi
participanþilor, astfel cã, dupã o noapte deosebit de rece ºi o dimineaþã
ceþoasã, au adus soare, cãldurã ºi cer senin, o vreme mai mult decât
potrivitã pentru o manifestare în aer liber.

(expuse în þarcuri amenajate
la una din marginile locului
de desfãºurare a festivalului), de produse agricole, de
obiecte meºteºugite de
artiºti locali, bunãtãþi culinare
sau de adevãratele bijuterii
folclorice, prezentate de
ansambluri ºi soliºti din mai
multe localitãþi ale regiunii,
toate aceste elemente au
fãcut ca festivalul de la Bradu
sã fie, fãrã tãgadã, un
succes, acel „ceva” ce poate
aduce un plus de valoare
zonei.
(continuare în pagina 4)

DISPOZIÞIA nr
nr.. 182/2015
privind convocarea ºedinþei ordinare din data de 29 octombrie 2015
Olariu Simion primarul comunei Racoviþa - Judeþul Sibiu.
În temeiul art. 39 alin. 1 ºi a art. 115 alin. llit. a , din Legea nr. 215/2001 privind administraþia
public localã, republicatã.
DISPUN:
Art. 1. Se convoacã ºedinþa ordinarã a Consiliului Local Racoviþa, în data de 29 octombrie
2015, ora 16:30, la sediul Primãriei Racoviþa, cu urmãtoarea ordine de zi:
1. Proiect de hotãrâre privind aprobarea Planului de ocupare a funcþiilor publice pentru
anul 2016 - Iniþiator: Olariu Simion – primar
2. Proiect de hotãrâre privind aprobarea trecerii unui drum comunal aflat în domeniul
public al comunei Racoviþa din administrarea Consiliului Judeþean Sibiu în administrarea
Consiliului Local Racoviþa - Iniþiator: Olariu Simion – primar
3. Proiect de hotãrâre cu privirea la aprobarea cotizaþiei pentru participarea comunei
Racoviþa la Asociaþia GAL “Þara Oltului” pe anul 2015 - Iniþiator: Olariu Simion – primar
4. Proiect de hotãrâre privind aprobarea racordãrii la reþeaua de distribuþie electricã a
persoanelor care reprezintã cazuri sociale - Iniþiator: Olariu Simion – primar
Emisã la Racoviþa, în data de 19 octombrie 2015.
PRIMAR OLARIU SIMION
AVIZAT, SECRETAR DELEGAT
HULPUª MARIUS GHEORGHE

Restanþele de platã pentru impozitele
ºi taxele locale, doar cu majorãri
Primãria comunei Racoviþa aduce la cunoºtinþa contribuabililor la bugetul local cã
persoanele care mai au de achitat impozite ºi taxe locale aferente anului 2015 le pot
achita doar dupã aplicarea majorãrilor de întârziere.
Termenul limitã, stabilit de prevederile legale, pentru plata impozitelor ºi taxelor locale
fãrã majorãri a fost 30 septembrie.

Registre agricole noi
Responsabilii compartimentului Registru Agricol din cadrul Primãriei comunei
Racoviþa ne-au informat cã este în plinã desfãºurare operaþiunea de completare a
noilor registre agricole, pentru perioada 2015 – 2019.
Pentru o cât mai eficientã activitate, proprietarii de animale ºi imobile (terenuri ºi
construcþii) din Racoviþa ºi Sebeºu de Sus, sunt rugaþi sã se prezinte la Primãria
Racoviþa - Registrul Agricol, în scopul actualizãrii acestor date.
Primãria comunei Racoviþa
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Informatii privind acordarea ajutoarelor pentru
încãlzirea locuinþei pentru sezonul rece 2015 – 2016
Dacã familia sau persoana singurã are în proprietate, închiriere, comodat
ori altã formã de deþinere cel puþin unul din bunurile cuprinse în lista
bunurilor ce conduc la excluderea acordãrii ajutorului social, aceasta nu
beneficiazã de ajutorul pentru încãlzirea locuinþei. Conform acestei liste,
persoanele care deþin clãdiri, alte spaþii locative în afara locuinþei de
domiciliu, autoturisme cu o vechime mai micã de 10 ani, utilaje agricole, de
prelucrat lemnul etc., depozite bancare mai mari de 3000 lei, sunt excluse
de la acordarea acestui drept. Excepþie fac titularii care demonstreazã cã
bunurile deþinute sunt date în folosinþã cãtre o altã persoanã ºi aduc
dovada venitului obþinut, precum ºi certificatul de atestare fiscalã de la
administraþia finanþelor publice.
Titularul ajutorului – reprezentantul familiei trebuie sã aibã calitatea de
proprietar, succesor de drept al proprietarului, sã existe o clauzã de
întreþinere sau de habitaþie, titular de contract de închiriere, comodat sau
concesiune. Poate fi titular ºi alt membru de familie major ºi împuternicit de
proprietarul locuinþei sau titularul contractului de închiriere sau
reprezentantul legal al persoanei singure care nu a împlinit vârsta de 16
ani, ori alte persoane care nu au capacitatea de reprezentare.
Cererea privind acordarea ajutorului pentru încãlzirea locuinþei va fi
însoþitã de actele doveditoare pentru stabilirea componenþei familiei, a
veniturilor, precum ºi a dreptului de proprietate sau folosinþã privind locuinþa
pentru care se solicitã acordarea ajutorului. Pentru ajutoarele solicitate
pentru energia electricã se va face obligatoriu o ancheta socialã, în
termen de 15 zile lucrãtoare de la data cererii.
ACTE NECESARE PENTRU ACORDAREA AJUTOARELOR
PENTRU ÎNCÃLZIREA LOCUINÞEI
1. Actele de identitate ale solicitantului ºi ale membrilor familiei
- copii dupã BI-CI;
- certificatele de naºtere ale copiilor;
- certificatul de cãsãtorie;
- hotãrârea definitivã de încuviinþare a adopþiei, de plasament familial al
minorului, potrivit legii;
- actul din care sã rezulte calitatea solicitantului de tutore sau curator.
2. Acte de venit:
La stabilirea venitului mediu net lunar pe membru de familie se iau în
considerare toate veniturile pe care membrii acesteia le realizeazã sau,
dupã caz, le-au realizat în luna anterioarã solicitãrii dreptului (de exemplu,
cerere depusa in luna octombrie 2015 va fi completata cu veniturile
aferente lunii septembrie).
Categoriile de venituri nete realizate ºi actele doveditoare sunt cele
menþionate în formularul de cerere:
- drepturi provenite din salarii (salar net, cu menþiunea dacã beneficiazã
sau nu de bonuri de masã), sau activitaþi independente;
- indemniþii de ºomaj, pensii, indemnizaþii speciale, indemnizaþiastimulentul pentru cresterea copilului, indemnizaþia lunarã pentru

persoanele cu handicap, alocaþiile de stat pentru copii, venituri din dobânzi,
venituri din activitãþi agricole, alte drepturi etc.
Categorii de venituri care nu se iau în calcul la stabilirea venitului net/
membru de familie:
- sumele provenite din alocaþia pentru susþinerea familiei;
- bugetul personal complementar al persoanelor cu handicap;
- ajutoarele de stat acordate producãtorilor agricoli;
- bursele de studiu ºi cele sociale, precum ºi bursele acordate în cadrul
Programului naþional de protecþie socialã “Bani de liceu”;
- veniturile obþinute din activitãþile cu caracter ocazional desfãºurate
de zilieri în condiþiile Legii nr. 52/2011 privind exercitarea unor activitãþi cu
caracter ocazional desfãºurate de zilieri, cu modificãrile ºi completãrile
ulterioare.
3. Acte de proprietate/chirie –copie xerox dupã actul de proprietate, ori
actul de închiriere, comodat, folosinþã, pentru titular viza obligatorie pe
buletin
4. Factura de la furnizorul de agent termic/gaz metan/energie electric
cu codul client pentru ajutoarele de încãlzirea locuinþei cu gaz metan,
energie electricã, energie termicã
Observatie. Studenþii întreþinuþi de pãrinþi ºi care locuiesc separat de
aceºtia, nu îndeplinesc condiþiile de acordare a ajutorului, conform art.6
alin.1 lit.e din O.U.G. nr.70/2011.
Copiii minori care locuiesc cu bunicii, iar pãrinþii locuiesc la alte adrese
ºi care nu contribuie la întreþinerea minorului, trebuie sã aibã instituitã
mãsura plasamentului sau a tutelei, altfel sunt consideraþi în întreþinerea
pãrinþilor naturali.
Termen pentru depunere: pentru a beneficia pentru luna noiembrie,
data limitã este de 20 noiembrie. Dupã data de 21 noiembrie pânã pe data
de 20 a lunii decembrie, dreptul se stabileºte pentru luna decembrie.
OBLIGAÞIILE BENEFICIARILOR DE AJUTOARE PENTRU
ÎNCÃLZIREA LOCUINÞEI:
1. Comunicarea în scris a modificãrilor cu privire la componenþa
familiei;
2. Comunicarea în scris a modificãrilor veniturilor realizate de membrii
acesteia, prin depunerea unei noi cereri ºi declaraþii pe proprie
rãspundere, însoþitã de actele justificative, la sediul Serviciului Public
de Asistenþã Socialã.
Aceastã obligaþie este imperativã, neîndeplinirea ei ducând la
recuperarea în totalitate a ajutorului acordat, începând cu luna
urmãtoare producerii modificãrii.
Nedeclararea corectã a componeneþei familiei/a veniturilor familiei/
a deþinerii de bunuri aflate în lista bunurilor care duc la neacordarea
ajutorului, reprezintã infracþiune ºi va fi, în mod obligatoriu, sesizatã
organelor de urmãrire penalã.
Informaþii suplimentare se pot obþine la Primãria comunei Racoviþa.

Proces V
erbal al ºedinþei ordinare a Consiliului Local
Verbal
Racoviþa din data de 30 septembrie 2015
Încheiat astãzi, 30 septembrie
2015, în cadrul ºedinþei ordinare a
Consiliului Local Racoviþa,
convocatã prin Dispoziþia primarului
nr. 168/23.09.2015.
La ºedinþã participã 10 consilieri
din cei 11 în funcþie. Lipseºte motivat
domnul Drãgoiu Cornel. La ºedinþã
participã dl. primar, dl viceprimar,
secretarul comunei ºi un cetãþean
din Sebeºu de Sus –Belciu Alin.
ªedinþa este condusã de domnul
ªerban Vasile în calitate de
preºedinte de ºedinþã.
Dl. Serban Vasile supune la vot
procesul verbal al ºedinþei anterioare
- 10 voturi pentru.
Se supune la vot alegerea
domnului ªerban Vasile în calitatea
de preºedinte de ºedinþã pentru
urmãtoarele 3 luni (septembrie,
octombrie, noiembrie) - 10 voturi
pentru.
Dl. ªerban Vasile supune spre
aprobare ordinea de zi - 10 voturi
pentru.
1) Proiect de hotãrâre privind
aprobarea ”Regulamentului de
instituire ºi administrare a taxei
speciale de salubrizare în judeþul
Sibiu”
Dl Drãgoi: Taxa specialã are un alt
subînþeles.
D-na Mãerean: Cum se prezintã
situaþia la gunoi? Sunt restanþieri?
Rugãm prezentarea unei situaþii
privind încasarea taxei de
salubrizare într-o ºedinþã viitoare.
Dl Tulpan Valentin: Sã se dea
exact pe tabele referitor la taxa de
salubrizare, împãrþirea de sarcini pt.
consilieri. Referitor la taxa de
ecologizare, din taxã sã se plãteascã
separate gunoiul pt. Valea Moaºei.
Dl Viceprimar: Legat de patul
depozitat pe Valea Moaºei, lucrurile
astea sunt fãcute intenþionat pt. a
face rãu primãriei ºi turiºtilor de pe
Valea Moaºei.
Dl Ivan Simion: Propun sã se facã
un studio sã se discute cu SC GOA
pt. colectarea gunoaielor de volum
mare.
Dl Primar: Am propus de nenumãrate ori sã se facã o casierie
pentru încasarea taxei de
salubrizare la ºedinþele la care am
fost prezent la Consiliul Judeþean,
aceastã taxã sã fie gestionatã de
operator ºi nu de primãrie.
Dl Cândea: Am extras o sintezã
din legea privind aleºii locali pe care

aº dori sã o prezint colegilor.
Referitor la proiectul de hotãrâre, noi
suntem legaþi de gunoi cu agentul
economic la fel cum a fost cu apa.
Fiind vorba de un singur operator
noi suntem captivi. Acest agent
economic procedeazã la fel ca ºi
alþi agenþi economici care deþin
monopol.
Dl. Telebuº Marius- am vrea sã
ºtim dacã pe primãrie s-a facturat
vreo facturã cu gunoiul selectat ºi
dacã a fost mai micã.
Dl Primar- existã facturi cu privire
la gunoiul selectat, costurile sunt mai
mici pe an fiscal cu suma de 5000 lei
reprezentând bonificaþie pentru
gunoiul dat selectiv.
Dl. Preºedite de ºedinþã supune
la vot proiectul de hotãrâre.
Se voteazã în unanimitate, astfel:
9 voturi pentru ºi o abþinere a
domnului Drãgoi Dionisie.
Se propune discutarea cererii
doamnei ªamu privind racordarea
la canalizare.
D-na ªamu- eu am plãtit un proiect
pentru canalizare, aº dori sã se
rezolve problema aceasta.
Dl. Primar- recepþia finalã la
canalizare nu s-a fãcut încã datoritã
unor situaþii precum aceasta.
În urma discuþiilor, s-a hotãrât
acþionarea în judecatã a firmei care
a efectuat lucrarea în vederea
rezolvãrii problemelor celor care nu
se pot lega la canalizare.
Dl. Stoia- îmi rezerv timpul sã merg
în justiþie pentru a-I reprezenta pe
cetãþenii din Sebeºu de Sus.
Dl. Primar- propun sã se facã o
notificare cãtre firma care a fãcut
lucrarea, a încerca o mediere
diplomatic, urmând ca ulterior, dacã
problema nu se rezolvã, a acþiona în
judecatã firma respectivã.
Dl Telebuº- am înþeles cã existã 3
posibilitãþi:
1. Sã acþionãm în judecatã firma
constructoare;
2. Racordarea la canalizare prin
grãdina familiei Ivan;
3. Racordarea prin faþa casei
familiei Ivan.
Îl întreb pe dl. Ivan dacã poate lua
o hotãrâre pentru racordarea familiei
ªamu prin grãdinã.
Dl Ivan: nu pot rãspunde, nu pot
decide în numele pãrinþilor ºi a fratelui
meu.
Dl. Primar- Am discutat cu familia
Ivan, iniþial au fost de acord cu

varianta ca racordarea sã se facã
prin grãdina dumnealor, dupã care
s-au rãzgândit.
Dl. Stoica- nu cred cã rezolvãm
nimic cu acþionarea în judecatã a
firmei constructoare. Ar trebui
discutat cu aceºtia.
Dl. Primar- La terminarea lucrãrilor,
dirigintele de ºantier a dat declaraþie
cã s-au respectat listele de cantitãþi
ºi proiectantul a declarat cã proiectul
a fost respectat.
Dl. Stoica- ar trebui sã stãm de
vorbã cu executantul lucrãrii.
Dl. Primar- din garanþie existã o
sumã blocatã de 30.000 lei, care se
va restituii doar dupã recepþia finalã
a lucrãrilor, însã datoritã acestor
situaþii precum aceasta, recepþia
finalã nu se poate face.
Dl. Tulpan Valentin- propunerea
mea este ca cele 2 familii sã se
înþeleagã ºi lucrarea sã se facã prin
grãdina familiei Ivan.
Dl. Stoia- Eu am verificat cotele
de adâncime ºi nu s-au respectat,
din aceastã cauzã nu am vrut sã
semnez recepþia lucrãrilor.
Dl. Cândea- Problemele sunt din
2009, din Consiliul Local anterior.
Este o problemã foarte serioasã, de
6 ani sã nu ai canalizare, firma trebuia
trasã la rãspundere la momentul
când s-au fãcut lucrãrile. Ar trebui
sã cedeze ºi familia Ivan, ar trebui
sã înþeleagã problemele familiei
ªamu.
Dl Primar- existã 3 posibilitãþi:
1. La 2, 5 m distanþã de casa
familiei Ivan, aºa cum este precizat
în lege;
2. Prin pompare, posibilitate
exclusã datoritã costurilor ridicate;
3. Prin grãdina familiei Ivan, cu
acordul acestora.
Eu am vãzut o rezolvare prin
grãdina familiei Ivan. Am vorbit cu
David Ivan, acesta fiind de acord.
Am adus þevile ºi când sã ne
apucãm de treabã, familia Ivan nu a
mai fost de acord.
Dl Ivan- cineva trebuie sã
rãspundã pentru executarea acestei
lucrãri. Dacã proiectul nu a fost
respectat ar trebui luate mãsuri.
Indiferent ce soluþie propunem pentru
familia ªamu, trebuie sã ne gândim
cã mai sunt ºi alþi cetãþeni care nu sau putut racorda la canalizare. O sã
încerc sã vorbesc cu familia pentru
a gãsi o soluþie. Soluþia din faþa casei
nu este fezabilã, nu poþi bãga utilaje

sã sape. Problema este mult mai
mare, prin faþa casei sunt rigole care
nu colecteazã în întregime apa.
D-na ªamu- am rugãmintea de a
pune o scândurã în faþa casei pentru
a nu exista riscul ca copii sã iasã în
asfalt, pentru a putea trece ºi a ieºi
în faþa cãminului cultural.
Pentru rezolvarea situaþiei se
propune o discuþie între familiile Ivan
ºi ªamu.
Se discutã cererile cetãþenilor din
Sebeºu de Sus, legate de canalizare
ºi apã a d-lui Rãvaþ Vasile ºi a d-lui
Cercel Nicolae. La dl. Cercel Nicolae
existã posibilitatea de a se lega prin
canal.
Dl. Stoia- la dl Cercel nu s-a forat,
acolo a fost sãpat dar nu s-a lãsat
þeavã de branºament.
Dl. Cândea- canalizarea la
Sebeºu de Sus s-a început pe
vremea domnului Vasiu. Vreau sã
întreb cine este proprietarul
canalizãrii?
Dl. Primar- Proprietarul canalizãrii
este Comuna Racoviþa, aceasta fiind
datã însã în administrare societãþiApã
Canal.
Dl Cândea- Ar trebui fãcutã o
adresã cãtre SC Hidroconstrucþia
SA cu privire la rezolvarea acestei
situaþii, urmând ca ulterior sã dãm în
judecatã aceastã firmã.
Dl. Secretar- Propun ca dl Cercel
sã cearã aviz de sãpãturã, urmând
ca acesta sã fie legat de SC Apã
Canal cu ºa de branºament.
Dl. Primar- Ambele cazuri sunt
foarte dificile, trebuiesc analizate
foarte bine pentru a da o soluþie
corectã.
Dl. Telebuº Marius- Proprietarii ar
trebuii sã efectueze sãpãtura,
urmând ca SC Apã Canal sã facã
branºamentul.
2) Proiect de hotãrâre privind
stabilirea taxelor pentru eliberarea
atestatului de producãtor ºi a
carnetului de comercializare a
produselor din sectorul agricol.
Se supune la vot proiectul de
hotãrâre.
Se voteazã în unanimitate : 9 voturi
pentru ºi o abþinere a domnului Ivan
Simion.
3)Proiect de hotãrâre privind
alocarea sumei de 11.500 lei din
bugetul local, sprijin financiar pentru
Biserica Ortodoxã Racoviþa, în
vederea realizãrii acoperiºului
capelei mortuare din curtea bisericii

Dl. Ivan Simion- Sunt de acord cu
investiþia în capelã însã la vot am sã
mã abþin din cauza faptului cã sunt
consilier în Comitetul Bisericii.
Se supune la vot proiectul de
hotãrâre.
Se voteazã în unanimitate: 9 voturi
pentru ºi o abþinere a d-lui Ivan
Simion.
În continuare, se discutã cererea
societãþii SC Cristina Hess privind
aprobarea scutirii penalitãþilor de
întârziere.
Se supune la vot:
- Pentru scutirea penalitãþilor 1 vot
a d-lui Telebuº Marius;
- Împotriva scutirii penalitãþilor 1
vot a d-lui Cândea Valeriu;
- Abþineri- 8 voturi.
4) Proiect de hotãrâre privind
aprobarea realizãrii investiþiei “Sursã
temporarã de apã nepotabilã în
localitatea Sebeºu de Sus, comuna
Racoviþa”
Dl Primar prezintã modul de
executare a acestui proiect, investiþia fiind recuperatã la momentul
executãrii captãrii pe Tãtãruº.
Dl Stoica- dacã locuitorii din
Sebeºu de Sus sunt de acord pentru
introducerea apei nepotabile sunt ºi
eu de acord.
Dl. Tulpan Valentin- dacã se
executã lucrarea ºi nu sunt
branºamente, lucrarea e fãcutã
degeaba.
Dl. Stoia- eu sunt de pãrere sã nu
ne grãbim sã bãgãm apa deoarece
reþeaua e fãcutã de mântuialã.
Dl. Primar- se fac probele de
presiune, dupã care þevile stau fãrã
apã o perioadã de timp, expirã
garanþia, urmând ca pe parcurs,
dacã apar probleme, acestea vor fi
foarte greu de remediat.
Dl. Stoia- în proiect sunt prevãzute
ºi branºãrile, propun sã ajutãm
oamenii cu privire la ºaua de
branºare.
Dl. Primar- doresc sã definitivãm
acest proiect, apa se plãteºte
deocamdatã pauºal, am rugãmintea
de a lãmurii acest proiect, noi vrem
sã efectuãm branºamentele ºi nu
avem apã în reþea, de câteva luni ne
contrazicem pe acest proiect,
indiferent care ar fi hotãrârea
consiliului eu am sã o respect.
Dl. Cândea- vorbim exact ca
subiectul cu pãdurea, aceastã
discuþie trebuia sã o avem când neam apucat de reþea. De 2 luni ne tot

contrãm pentru apã, dacã aþi vãzut
cã se lucreazã prost puteaþi sã
ridicaºi imediat problema. Noi am
ascultat 3 pãreri a 2 consilieri ºi a
unui cetãþean din Sebeºu de Sus
care sunt contra, ar trebui sã
ascultãm ºi pãrerea celorlalþi
consilieri.
Dl Primar- Angajaþii din Primãria
Racoviþa au fost în localitatea
Sebeºu de Sus, au fãcut o informare
cãtre cetãþeni, drept dovadã fiind
listele cu semnãturi ale locuitorilor din
Sebeºu de Sus. Petiþia fãcutã de
consilierii PSD nu o putem include în
acest proiect de hotãrâre, dacã doriþi
puteþi face un proiect de hotãrâre
privind aceastã petiþie fãcutã de
dumneavoastrã.
Dl. Stoia- dorim sã includem petiþia
în proiectul de hotãrâre.
Dl. Cândea- dacã noi aprobãm sã
plãtim contoarele la Sebeºu de Sus
înseamnã cã oamenii care au apã la
Racoviþa, care au suportat din banii
lor, ar trebui sã-i cearã înapoi. Am
rugãmintea dl. Valentin Tulpan sã nu
mã întrerupeþi.
Dl. Ivan- eu încep cu un autodenunþ: nu am plãtit branºamentul la
apã, nu mi-a cerut nimeni nici un ban,
dacã trebuie sã plãtesc sã mi se
spunã ºi eu plãtesc cu bunã ºtiinþã.
De priza de apã nu s-a discutat nimic
concret. Pãrerea mea este sã
realizãm pe amplasamentul de pe
Tãtãruº ºi am motivat cã este o
singurã investiþie, eu consider cã se
recupereazã o micã parte. Sursa
de apã nepotabilã se realizeazã pe
râu dupã ce este scoasã ciurda
satului, turiºti, cabane. Suntem de
acord cu dorinþa cetãþenilor, de acord
sã se bage apa nepotabilã ºi sã se
valorifice acest potenþial, însã aºa
vedem noi lucrurile. Cred cã s-ar
putea identifica în buget suma
respectivã pentru branºamente.
Dl. Primar- reþeaua de distribuþie
are 2 ani garanþie. Am gândit acest
proiect pentru a profita ºi a curge
apã pe þevi pânã la expirarea
garanþiei. Dacã dumneavoastrã nu
sunteþi de acord cu executarea
proiectului sursã temporarã de apã
nepotabilã, eu vã respect decizia
însã ar trebui sã þinem seama de
voinþa cetãþenilor, deoarece noi ii
reprezentãm pe ei.
Se supune la vot, se voteazã în
unanimitate: 9 voturi pentru ºi o
abþinere a doamnei MãereanAna.
Se încheie ºedinþa ordinarã de
consiliu local din data de 30
septembrie 2015, drept pentru care
semnãm alãturat.
Preºedinte de ºedinþã
ªerban Vasile
Secretar delegat
Hulpuº Marius Gheorghe

rosu galben albastru negru

La Primãria comunei Racoviþa, Serviciul Public de Asistenþã Socialã, a
început acþiunea de primire a solicitãrilor pentru acordarea ajutoarelor
pentru încãlzirea locuinþei ca urmare a prevederilor O.G. 27/2013, de
modificare ºi completare a OUG nr.70/2011, privind mãsurile de protecþie
socialã în perioada sezonului rece, respectiv prevederile H.G. nr.778/
2013.
Categoriile de beneficiari pentru care se acordã aceste ajutoare sunt
solicitanþii care utilizeazã pentru încãlzirea locuinþei energie termicã în
sistem centralizat, energie electricã, gaze naturale sau lemne, cãrbuni,
combustibili petrolieri. Ajutorul se acordã numai pentru un singur sistem
de încãlzire ºi anume cel principal.
Limitele de venituri pentru acordarea ajutoarelor sunt urmãtoarele:
1. Pentru utilizarea agentului termic:
- 0 – 786 lei/membru de familie pentru familiile care utilizeazã agent
termic în sistem centralizat;
- 0 – 1082 lei pentru persoana singurã care utilizeazã agent termic în
sistem centralizat.
Compensaþia se acordã prin acoperirea unui procent din consumul
real de agent termic, în funcþie de venitul mediu pe membru de familie sau
persoanã singurã.
ÎN CAZULCOMUNEI RACOVIÞA,ACEASTÃ CATEGORIE DEAJUTOR
NUSEACORDÃDEOARECENUEXISTÃFURNIZORDEENERGIETERMICÃ
PENTRUPOPULAÞIEÎNSISTEMCENTRALIZAT.
2. Pentru utilizarea energiei electrice, gazului metan, lemne, cãrbuni,
combustibili petrolieri:
- 0 – 615 lei/membru de familie.
Compensarea se acordã în sumã fixã, dar nu mai mult decât consumul
efectiv calculat de cãtre furnizor, în funcþie de venitul net pe membru de
familie.
Din acest an, veniturile care se iau în calcul la stabilirea venitului net pe
membru de familie sunt date de prevederile art.8 alin.1 – 3 din Legea
nr.416/2001, cu modificãrile ºi completãrile ulterioare.
Nu se iau în calcul sumele provenite din:
- alocaþia pentru susþinerea familiei;
- bugetul personal complementar al persoanelor cu handicap;
- ajutoarele de stat acordate producãtorilor agricoli;
- bursele de studiu ºi cele sociale;
- bursele acordate în cadrul Prograului naþional de protecþie socialã
“Bani de liceu”;
- veniturile obþinute din activitãþile cu caracter ocazional desfãºurate
de zilieri în condiþiile Legii nr. 52/2011 privind exercitarea unor activitãþi cu
caracter ocazional desfãºurate de zilieri, cu modificãrile ºi completãrile
ulterioare.
Atenþie! Valoarea alocaþiei de stat pentru copii luatã în calculul veniturilor
familiei este de 42 de lei (82 de lei pentru copilul cu dizabilitãþi)
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Serviciul Voluntar pentru Situaþii de Urgenþã din cadrul Primãriei comunei Racoviþa, vã informeazã:

Atenþie la muniþia neexplodatã!
Comuna Racoviþa se aflã în apropierea fostei uzine de
armament ºi a fostei unitãþi militare Mîrºa. De aceea, existã
probabilitatea ca pe teren, ºi mai ales în pãdure, sã se
gãseascã muniþie neexplodatã.
Muniþiile rãmase neexplodate reprezintã toate categoriile
de muniþii utilizate care nu au fost distruse în scop militar,
trecute prin gura de foc, lansate sau iniþiate, care nu au avut
efect final prin nefuncþionare, precum ºi cele neutilizate.
Asanarea terenului ºi neutralizarea muniþiei rãmase
neexplodate din timpul conflictelor armate, se executã de
cãtre subunitãþi specializate ºi specialiºti pirotehniºti din
serviciile de urgenþã profesioniste.
În data de 17 septembrie 2015, domnul Ivan Simion a

anunþat existenþa unui proiectil în pãdure, zona Valea lui Laþ.
A fost anunþat Inspectoratul pentru Situaþii de Urgenþã "Cpt.
Dumitru Croitoru" al judeþului Sibiu, care a trimis la faþa locului
o echipã de pirotehniºti, pentru ridicarea muniþiei
neexplodate.
Obligaþiile cetãþenilor în cazul descoperirii de muniþii
neexplodate sunt:
1. sã anunþe de urgenþã organele de poliþie, autoritãþile
administraþiei publice locale sau Inspectoratul pentru Situaþii
de Urgenþã despre descoperirea de muniþii neexplodate;
2. sã nu miºte de pe loc muniþiile descoperite neexplodate;
3. sã nu introducã în clãdiri, încãperi sau locuinþe, muniþiile
descoperite neexplodate;

4. sã nu desfacã sau sã predea la agenþi economici
specializaþi, muniþii neexplodate pentru valorificare ca
deºeuri metalice;
5. sã nu foloseascã muniþiile descoperite pentru
improvizarea diferitelor scule sau ornamente;
6. sã nu loveascã, sã taie sau sã demonteze muniþii
neexplodate;
7. sã nu aprindã focul deschis în apropierea muniþiilor
descoperite neexplodate, sau sã le introducã în foc;
8. sã respecte regulile ºi mãsurile stabilite pentru zonele
cu risc la descoperirea de muniþii neexplodate.
ªef SVSU Racoviþa,
Lucian GEREA

ÎN ATENÞIA CETÃÞENILOR

Pentru instalaþii de încãlzire centralã:
- Instalaþiile de încãlzire centralã se
pot amplasa în ansamblul unei clãdiri
sau în clãdiri independente ori alipite
acestora, în conformitate cu prevederile normativelor tehnice specifice;
- Coºurile ºi canalele de fum se realizeazã din materiale incombustibile
rezistente la foc ºi la acþiunea corozivã
a fumului ºi gazelor de ardere, acestea
vor fi izolate corespunzãtor faþã de
elementele combustibile ale pereþilor,
planºeelor sau acoperiºurilor.
Pe timpul exploatãrii instalaþiilor se
interzice:
- Depozitarea în încãperea centralei
termice a unor obiecte sau materiale
ce nu au legãturã cu exploatarea
acesteia;
- Neechiparea centralei cu aparate
de mãsurã ºi control a temperaturii,
presiunii din cazan ºi conducte, indicatoare de nivel pentru combustibil,
supape de siguranþã sau nefuncþionarea acestor aparate;
- Neizolarea corespunzãtoare a
coºurilor de evacuare a fumului faþã
de materialele combustibile;
- Depozitarea combustibilului în

interiorul centralei (cu excepþia
combustibilului din rezervorul de
consum zilnic, la centralele pe
combustibil lichid).
La exploatarea sobelor, cu sau fãrã
acumulare de cãldurã, se vor respecta
urmãtoarele reguli:
- În faþa focarelor nu se vor amplasa
materiale combustibile la mai puþin de
1,25m;
- Depozitarea sau amplasarea
materialelor combustibile se face la
distanþa de 1m faþã de sobele fãrã
acumulare de cãldurã ºi 0,5m la
sobele cu acumulare de cãldurã;
- În faþa uºiþei de alimentare, pardoseala combustibilã se protejeazã
cu o bucatã de tablã metalicã, având
dimensiunea 70 x50 cm;
- Înainte de utilizare ºi periodic,
sobele de încãlzit ºi coºurile de fum
vor fi verificate pentru depistarea
eventualelor fisuri, crãpãturi, înfundãri
sau alte nereguli; SE CURÃÞÃ
OBLIGATORIU.
- În timpul funcþionãrii sobelor,
uºiþele focarului ºi cenuºarului vor fi
menþinute închise ºi zãvorâte;
- Cenuºa se va evacua periodic într-

un loc stabilit ºi amenajat în acest scop
(groapã), numai dupã ce se vor stinge
resturile de jar cu apã; locul special
amenajat se va afla la o distanþã de
25-30 m faþã de depozitele de furaje
sau de construcþii ºi alte amenajãri ce
au în componenþã elemente de
construcþie combustibile;
- Coºurile de fum vor fi tencuite la
exterior, pe porþiunea cuprinsã în podul
clãdirii, asigurându-se o izolare
corespunzãtoare a coºurilor faþã de
materialele combustibile ale elementelor de construcþie. La traversarea
plafoanelor sau acoperiºurilor care
conþin elemente combustibile se va
asigura o distanþã de minim 15 cm
între coºul de fum ºi materialele
combustibile. Înãlþimea coºului de
fum, precum ºi alte dimensiuni constructive de poziþionare ale acestora,
sunt prevãzute în normativele tehnice
specifice;
- Spaþiul podului traversat de coºuri
de fum nu se utilizeazã, de regulã, ca
spaþiu de depozitare a materialelor
combustibile, iar amplasarea unor
materiale sau obiecte combustibile
la mai puþin de 1 m de coºul de fum

Reguli privind identificarea, înregistrarea ºi vaccinarea
antirabicã a animalelor de companie cu stãpân cunoscut
Rabia (turbarea) este o boalã
produsã de un virus care afecteazã
sistemul nervos central (creierul ºi
mãduva spinarii), atât la animale cât
ºi la oameni. Apare foarte rar la
animalele domestice vaccinate, dar
poate fi contractatã foarte uºor în cazul
în care un animal domestic nevaccinat
intrã în contact cu un alt animal
domestic, sau sãlbatic bolnav ºi este
muºcat de acesta.
Rabia se transmite la om prin
contactul cu saliva infectatã a
animalului, în urma muºcãturilor sau
zgârieturilor. Cea mai importantã cale
de transmitere a rabiei la om este cea
directã, prin muºcãtura animalelor
receptive ºi în special a câinelui.
Din motive de ordin social ºi
economic, Rabia, este în atenþia
serviciilor veterinare din România ºi
din Uniunea Europeanã, fiind
întocmite în acest sens programe
naþionale ºi judeþene de supraveghere a bolii prin examane de
laborator efectuate din probele
recoltate de la animale moarte sau
suspecte de boalã, prin mãsuri de
profilaxie generalã ºi prin vaccinarea
preventivã a animalelor receptive.
Vaccinarea profilacticã antirabicã a
cãinilor, a pisicilor, a dihorilor
domestici, a câinilor de la stânã, a
animalelor din adãposturile speciale,
a animalelor din grãdinile zoologice
ºi circuri, este obligaþia proprietarilor
sau a deþinãtorilor acestora, cu
respectarea legislaþiei specifice în
vigoare.
Vaccinarea antirabicã a câinilor ºi
pisicilor în vârstã de peste 3 luni se
realizeazã în campanie o datã pe an,
în perioada octombrie a.c. – februarie
2016, dar nu mai târziu de un an de la

ultima vaccinare, urmatã de vaccinãri
de complectare la animalele care nu
au putut fi vaccinate în timpul
campaniei, obligatoriu, numai dupã
identificarea acestora.
Pentru ca aceastã importantã
acþiune sã se desfãºoare în comformitate cu legislaþia specificã în
vigoare, atenþionãm populaþia proprietarã sau iubitoare de câini, cã
Legea nr. 258/2013 ºi Ordinul
Preºedintelui A.N.S.V.S.A nr. 1 din
2014, obligã ca circulaþia câinilor pe
teritoriul României sã se efectueze
numai dacã sunt identificaþi,
înregistraþi ºi însoþiþi de carnete de
sãnãtate.
Câinii se identificã exclusiv prin
implantarea unui microcip în termen
de maxim 90 de zile de la fãtare, dar
în orice caz înainte de vânzarea,
donarea cu titlu gratuit sau scoaterea
în spaþii publice a acestora, operaþiune efectuatã de cãtre medici
veterinari din unitãþile medicale
veterinare de asistenþã înregistrate în
Registrul Unic al Cabinetelor
Medicale Veterinare, cu sau fãrã personalitate juridicã, deþinut de cãtre
Colegiul Medicilor Veterinari, precum
ºi din Universitãþile care deþin clinici
veterinare universitare, înregistraþi ca
identificatori ºi operatori ai Registrul
Evidenþei Câinilor cu Stãpân
(R.E.C.S.). Procedura de identificare
a câinilor cu stãpân este:
• pentru câinii nou nãscuþi - în
termen de maxim 90 de zile de la
fãtare, dar în orice caz înainte de
vânzarea, donarea cu titlu gratuit sau
scoaterea în spaþii publice a acestora;
• câinii identificaþi înainte de data
intrãrii în vigoare a prezentelor acte
normative cu un microcip care nu

corespunde standardelor ISO 11784
sau 11785, vor fi identificaþi, înregistraþi
ºi se vor emite noi carnete de sãnãtate
conform
normelor
Ordinului
A.N.S.V.S.A nr. 1 din 2014;
• câinii proveniþi din adãposturile
publice – în momentul adopþiei,
înainte de a pãrãsi adãpostul.
Câinii neidentificaþi ºi neînregistraþi
aflaþi în spaþiile publice sunt consideraþi câini fãrã stãpân ºi sunt trataþi
conform prevederilor legislaþiei
specifice în vigoare.
Înregistrarea în R.E.C.S. a câinilor
identificaþi se realizeazã odatã cu
microciparea ºi eliberarea carnetului
de sãnãtate, în cazul prezentãrii
proprietarilor la sediul utilizatorilor
R.E.C.S, sau în maxim 5 zile de la
implantarea microcipului, în cazul
deplasãrii medicului veterinar la sediul
proprietarului.
Pentru fiecare câine identificat ºi
înregistrat, se elibereazã un carnet de
sãnãtate cu serie ºi numãr unic în care
sunt completate, în mod obligatoriu:
numele ºi prenumele proprietarului/
deþinãtorului, domiciliul acestuia
(localitatea, strada, numãrul ºi
judeþul), specia (câine/pisicã), adresa
acestuia, cod de identificare/numãrul
microcipului, dupã caz, în conformitate
cu prevederile legislaþiei în vigoare,
rasa, sexul, vârsta, culoarea ºi
semnele particulare ale animalului
precum ºi datele privind vaccinarea
contra rabiei, deparazitarea ºi
sterilizarea (dupã caz).
Pentru câinii care pãrãsesc teritoriul
României se elibereazã la solicitarea
proprietarului, suplimentar un
paºaport.
În cazul pierderii, deteriorãrii
carnetului, se elibereazã un alt carnet

este strict interzisã;
- Uºiþele sau locaºurile speciale
prin care se curãþã de funingine
coºurile ºi sobele trebuie închise sau
astupate ermetic dupã terminarea
operaþiunii de curãþire, orice defecþiune
putând conduce la pãtrunderea
scânteilor sau particulelor aprinse în
spaþiul din jur;
- Coºurile de fum ºi sobele care
funcþioneazã cu combustibil solid se
vor curãþa de funingine o datã la trei
luni, iar în cazul funcþionãrii cu
combustibil lichid sau gazos, se vor
curãþa o datã la patru, respectiv la
ºase luni.
Pe timpul exploatãrii sobelor se
interzice:
- Uscarea sau aºezarea pe sobe a
hainelor sau altor obiecte combustibile;
- Folosirea lemnelor mai lungi decât
vatra focului;
- Utilizarea sobelor fãrã uºiþe la
focare ºi cenuºare sau cu uºiþele
defecte;
- Aprinderea focului cu benzinã sau
alte lichide inflamabile.
La utilizarea buteliilor de aragaz se

vor respecta urmãtoarele reguli:
- Verificarea periodicã ºi menþinerea în bunã stare de funcþionare a
instalaþiilor (conducte, robinete,
arzãtoare etc.);
- Când se constatã prezenþa
gazelor într-o încãpere, se va proceda
de îndatã la aerisirea acesteia.
Aprinderea focului se va face numai
dupã înlãturarea cauzelor care au
determinat scãpãrile de gaze;
- Aprinderea focului se va face prin
utilizarea unui mijloc corespunzãtor
(torþã, aprinzãtor etc.), cu respectarea
principiului "gaz pe flacãrã";
- Atât la aprinderea focului, cât ºi la
stingere, gazele vor fi deschise ºi
respectiv închise mai întâi de la
robinetul principal ºi dupã aceea de
la robinetul arzãtorului;
- Se vor respecta cu stricteþe
instrucþiunile generale de folosire a
gazelor precum ºi instrucþiunile
specifice de funcþionare a aparatelor
supuse exploatãrii.
RESPECTÂND ACESTE REGULI
DE PREVENIRE, VÃ APÃRAÞI VIAÞA
ªI BUNURILE!!! În caz de incendiu
sau altã urgenþã publicã, apelaþi 112.

de sãnãtate cu serie ºi numãr unic
asigurând trasabilitatea cu originalul.
În contextul legislaþiei specifice în
vigoare proprietarii de câini au
urmãtoarele obligaþii:
• sã identifice ºi sã înregistreze
animalele în R.E.C.S. în termen de
90 zile de la fãtare sau înainte de
vânzarea, donarea cu titlu gratuit sau
scoaterea în spaþii publice a acestora;
• câinii cu vârsta mai mare de 90 de
zile care nu au fost identificaþi ºi
înregistraþi comform normelor în
vigoare, vor fi prezentaþi medicului
veterinar pentru a se identifica ºi
înregistra în R.E.C.S înainte de
vânzarea, donarea, vaccinarea contra
rabiei sau scoaterea în spaþii publice
a acestora;
• sã solicite operatorului R.E.C.S,
identificarea electronicã a câinelui cu
microcip aprobat conform prezentelor
norme, efectuarea acþiunilor sanitare
veterinare obligatorii, înregistrarea în
R.E.C.S, eliberarea carnetului de
sãnãtate ºi a paºaportului dupã caz;
• sã notifice medicului veterinar de
liberã practicã utilizator R.E.C.S, în
termen de 7 zile evenimentele referitoare la animal: vânzare, cumpãrare,
pierdere, dispariþie, furt, donaþie,
moartea;
• în cazul morþii animalului, va solicita
medicului veterinar utilizator R.E.C.S,
scoaterea din evidenþã ºi consemnarea morþii în carnetul de sãnãtate;
• în cazul vânzãrii sau donãrii
câinelui, atât vechiul cât ºi noul
deþinãtor al câinelui, vor solicita
utilizatorilor R.E.C.S. sã înregistreze
în registru schimbarea datelor
proprietarului ºi noua adresã;
• sã deþinã carnetul de sãnãtate a
câinelui complectat la zi în cazul
deplasãrii animalelor în spaþiile
publice pe teritoriul României.
Proprietarii câinilor au obligaþia sã
achite contravaloarea costurilor legate

de identificarea ºi înregistrarea în
RECS, a serviciilor prestate de cãtre
unitãþile medicale veterinare de
asistenþã sau de clinicile veterinare
universitare.
Animalele de companie (câini,
pisici, dihori) pot circula în spaþiul intracomunitar, numai dacã îndeplinesc
cerinþele de sãnãtate stipulate în
Regulamentul C.E. 998/2003.
În acest context, animalele de
companie care pãrãsesc teritoriul
României, trebuie:
• sã fie microcipate pentru a putea fi
identificate;
• sã deþinã un paºaport pentru
animale de companie tip U.E. comform Deciziei CE 803/2003, transpusã
în Ordinul A.N.S.V.S.A. nr. 1 / 2014;
• ultima vaccinare antirabicã sã fie
efectuatã dupã data microcipãrii;
• sã fi trecut cel puþin 21 de zile de la
ultima vaccinare antirabicã;
• sã fie efectuat tratamentul
antiparazitar împotriva echinococozei
cu 1 – 5 zile înainte de sosirea în
statele de destinaþie;
• câinii ºi pisicile nu pot circula în
spaþiul intracomunitar înainte de a
împlinii vârsta de trei luni (restricþie
impusã datoritã situaþiei evoluþiei
Rabiei în þara noastrã).
Direcþia Sanitarã Veterinarã ºi
pentru Siguranþa Alimentelor, Colegiul
Medicilor Veterinari judeþean, prin
serviciile de specialitate va monitoriza
ºi controla respectarea legislaþiei privind identificarea, înregistrarea ºi efectuarea acþiunilor sanitare veterinare
obligatorii pentru aceaste specii în
termenile stabilite prin actele normative, precum ºi repectarea obligaþiilor impuse prin lege proprietarilor
de câini ºi a medicilor veterinari de
liberã practicã, utilizatorilor R.E.C.S.
Dr. Penþea Ioan
Sectretar Executiv al Colegiului
Medicilor Veterinari Judeþul Sibiu
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Sãrbãtoarea de mulþumire
Duminicã, 18 octombrie 2015, Biserica Baptistã
“Harul” din localitatea Racoviþa a avut loc
sãrbãtoarea de mulþumire.
Într-un veac obiºnuit cu nemulþumirile, analiza
criticã în exces, ne-am luat un scurt rãgaz sã ne
odihnim într-o oazã a mulþumirii.
Se spune cã închinarea este rãspunsul în
adorarea a tot ceea ce este omul, la tot ceea ce este
Dumnezeu. Dacã este aºa, atunci mulþumirea e
rãspunsul a tot ceea ce este omul, la tot ceea ce
face Dumnezeu. Iar Dumnezeu a fãcut atât de multe.
Aºa cã, pentru o Duminicã întreagã, ne-am
hotãrât sã îi mulþumim lui Dumnezeu pentru tot ceea
ce a fãcut. Chiar dacã în alte pãrþi ale þãrii, vremea a
fost secetoasã, mulþumim Domnului cã în localitatea
noastrã am primit din partea Lui binecuvântarea
unei recolte bogate.
Dorim sã mulþumim tuturor celor care au participat
la acest serviciu de mulþumire, gãzduit de biserica
noastrã ºi nãdãjduim cã localitatea Racoviþa îºi va
pãstra recunoºtinþa la adresa lui Dumnezeu pentru
totdeauna.
Mulþumiri Dumnezeului nostru!
Pastor, Popa Nistor

Comuna Racoviþa, reprezentatã la cel mai
nou festival din Þara Oltului
Comunitãþile care au
rãspuns invitaþiei organizatorilor ºi au participat la prima
ediþie a festivalului, au avut
alocatã câte o zonã de expunere, aici fiecare participant
(producãtori, meºteºugari,
artiºti, colecþionari etc) având
posibilitatea de a-ºi prezenta
„marfa” dupã preferinþe. Un
juriu special desemnat de
organizatori a evaluat fiecare
stand ºi, la finalul sãrbãtorii,
a decis sã acorde Marele
Premiu al festivalului comunitãþii gazdã din satul Bradu.
Diplome de participare ºi
alte distincþii au fost oferite
tuturor producãtorilor prezenþi.
Comuna Racoviþa a fost
reprezentatã la acest nou

festival de producãtorii Dan
David Limbãºan (Carmangeria Mangaliþa de la Racoviþa
– produse din carne de porc
rasa Mangaliþa) ºi David
Marius Ivan (brânzeturi ºi
produse din carne de oaie).

Oaspeþi din judeþele
Braºov ºi Vîlcea
Pe lângã sibieni, la prima
ediþie a Festivalului „Þara
Oltului în produse ºi tradiþii”
au participat oaspeþi din Ucea
– Feldioara (judeþul Braºov)
ºi Costeºti (judeþul Vîlcea),
prezenþa acestora aducând
mai multã culoare ºi diversitate întregii manifestãri.
Festivalul de la Bradu a
însemnat ºi un spectacol
folcloric de calitate. Pentru

câteva ore bune, pe scena
special amenajatã au evoluat
ansambluri ºi soliºti ce au
oferit spectatorilor adevãrate
bijuterii folclorice din mai
multe regiuni. Au participat
ansamblurile din Cîrþiºoara
(„Bujorei de Bâlea”), Costeºti
– judeþul Vîlcea („Floricica”),
Porumbacu de Jos („Perla
Negoiului”), Racoviþa („Doruleþ”), Bradu („Zãluþa”) ºi Avrig
(„Purtata Avrigului”).
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Aºa a fost anul acesta la
Festivalul „Þara Oltului în
produse ºi tradiþii”. O ediþie de
debut încununatã de succes,
cu mulþi participanþi, ce le va
da organizatorilor speranþa cã
dorinþa permanetizãrii acestei
manifestãrii este cât se poate
de viabilã.

O singurã victorie pentru
echipa de fotbal din Racoviþa
Suntem ºi pe Facebook!
Jurnalul de Racoviþa, publicaþia tuturor celor ce locuiesc sau iubesc Racoviþa ºi Sebeºu de Sus,
este ºi pe Facebook. Utilizatorii internetului, ce doresc sã ne devinã prieteni în aceastã reþea de
socializare, trebuie sã ne caute dupã numele Jurnalul de Racovita. Contul nostru poate fi accesat la
adresa www.facebook.com/deracovita.jurnalul. Ne dorim sã fim cât mai mulþi, sã ne putem împãrtãºi
unii altora bucuriile ºi necazurile.
AT E N Þ I E !
Orice utilizator ce va posta mesaje folosind un limbaj neadecvat, licenþios, va fi eliminat imediat din
lista de prieteni!
Ne puteþi scrie pe adresa de email jurnalulderacovita@gmail.com. Nu uitaþi sã vã semnaþi cu
numele ºi adresa corectã!

Începând cu sezonul competiþional 2015 – 2016, comuna Racoviþa este reprezentatã în
Liga a V-a, seria a II-a Sibiu, de echipa AS Viitorul Racoviþa.
În etapele desfãºurate de la apariþia ultimului numãr al publicaþiei, echipa comunei a
obþinut urmãtoarele rezultate:
- etapa 3, 26 septembrie 2015, A.S. Turnu Roºu - AS Viitorul Racoviþa
3 - 2;
- etapa 4, 04 octombrie 2015, AS Viitorul Racoviþa - A.S. Sion Sibiu
1 - 4;
- etapa 5, 11 octombrie 2015, Lyons.Club Vurpãr - AS Viitorul Racoviþa
4 - 1;
- etapa 6, 18 octombrie 2015, AS Viitorul Racoviþa - Corsav Veºtem
5 - 4;
- etapa 7, 25 octombrie 2015, A.S. Arpaºu - AS Viitorul Racoviþa
2 - 0.
În urma acestor rezultate, echipa AS Viitorul Racoviþa se aflã pe locul 10 al clasamentului,
cu 3 puncte.
Urmãtoarele etape:
- etapa 8, 1 noiembrie 2015, ora 11, A.S. Bradu - AS Viitorul Racoviþa;
- etapa 9, 8 noiembrie 2015, ora 11, AS Viitorul Racoviþa - A.S. Nocrich.
Meciurile de „acasã” ale ecipei AS Viitorul Racoviþa se disputã pe terenul de sport al
comunei.

